
Avui parla

Sabadell, a l’avantguarda

Autoritarisme i pandèmia

La nostra ciutat és criticada massa sovint. Fins i tot pels mateixos sabade-
llencs, que som tan autocrítics que ens quedem massa estancats en els 
defectes i no ens adonem prou de les virtuts de la ciutat, una joia vallesana 
que fins i tot mereix distincions arquitectòniques. Tres projectes d’ar-
quitectura han estat premiats –un guardonat i dos distingits– pel COAC 
per la seva mirada ecològica, connectivitat amb l’urbanisme i fins i tot una 
estructura trencadora d’una obra teatral de la Joventut de la Faràndula 
com ‘El Préssec Gegant’. El projecte guanyador, de Tomàs de Castro, Jo-
sep Torras i Rosa Folch, és el dels estudis previs del Pla director de l’espai 
obert urbà. El treball de l’equip d’arquitectes se centra en un pla transfor-
mador, per guanyar verd, pacificar i augmentar les possibilitats d’una ciutat 
en qualitat de vida i oportunitats econòmiques. Tècnics amb tanta altura 
de mires haurien de ser més escoltats per l’administració competent. Ens 
posen a l’avantguarda d’avui i ens traslladen a un futur millor.

Josep Mercadé  Periodista

N
o us sembla 
que la nova 
realitat és la 
d’una societat 
molt més au-
toritària, poli-

cial i repressiva? Està clar que en 
aquests moments l’objectiu comú 
és evitar contagis i col·lapses del 
sistema sanitari. I aquest és el mo-
tiu perfecte per afavorir un au-
toritarisme que, a poc a poc, està 
canviant les nostres vides. Ja sa-
bem que les normes, en principi, 
es fan per aconseguir una millor 
convivència. No obstant això, len-
tament es van llimant les nostres 
llibertats individuals. S’estan po-
sant en quarantena igual que els 
infectats per la pandèmia del co-
ronavirus. 

Debatre sobre si algunes de 
les mesures que s’adopten són o 
no excessives sempre és compli-
cat. L’ús de la mascareta de for-
ma permanent no està sent qües-
tionat, en primera instància, ja que 
tota protecció contra els conta-
gis de la Covid-19 és benvingu-
da. Però quan la norma s’acompa-
nya de la imposició de sancions a 

aquells que no la portin entrem en 
la via repressiva. En aquest sentit, 
epidemiòlegs reputats posen de 
manifest diferències de criteri al 
respecte. A hores d’ara la mateixa 
Organització Mundial de la Salut 
no ha adoptat aquesta recomana-
ció. Potser ho farà més endavant, 
no ho sabem. El cert, però, és que 
anem a diferents velocitats.

Rebrots, confinament, tanca-
ment perimetral i llibertat de mo-
viments són algunes de les expres-
sions habituals en les converses 
que mantenim aquests dies. A la 
comarca del Segrià assistim a un 
espectacle bastant lamentable ar-
ran de les mesures adoptades pel 
govern de la Generalitat i revoca-

des per una jutgessa. Mal va quan 
una qüestió de salut s’ha de resol-
dre per la via judicial. Però també 
mal va quan s’adopten mesures 
més aviat per espantar la població 
que no pas per evitar contagis.

El que passa a les terres de po-
nent està sent un laboratori a pe-
tita escala del que podria esde-
venir a la zona metropolitana, 
incloent-hi, és clar, Sabadell, si els 
rebrots es descontrolen. Aquests 
dies assistim també a una man-
ca d’unitat de criteri al si del go-
vern de la Generalitat i que s’ha 
posat de manifest en algunes de 
les decisions adoptades. I això no 
és gens bo davant la incertesa del 
moment. 

Si es vol guanyar la confian-
ça i la complicitat de la població, 
la por, a la llarga, no serà la millor 
opció. Més que mai en aquesta 
situació, l’aspecte psicològic és 
molt més important que no pas la 
demostració d’autoritarisme i de 
gesticulacions que estem veient 
darrerament. Sembla que patim 
un mal endèmic a banda de la ma-
teixa pandèmia. I això no és pas 
menys greu.  

5 AÑOS hace que
Carolina del Valle desa-
pareció 14.03.15 con 14 
años en Zona Hermética 
Sabadell. Las Institucio-
nes no reactivan el caso. 
Que haríais si fuera 
vuestra hija?Difundir no 
cuesta nada

Félix Calvo
@waldorapaz

No entenc vot en contra 
de @erc_sbd
i @JuntsXSabadell
 a la proposta de 
@EnComu_Podem
 al Parlament sobre l’en-
llaç de la R4 a l’aeroport

És una oportunitat de 
mobilitat i de reactivació 
econòmica per Sabadell 
i pel Vallès que no 
podem perdre en un 
moment tan difícil com 
l’actual

Joan Mena  
@joanmena

La crisi actual ha tornat 
a evidenciar la neces-
sitat de fer efectiva la 
independència. 

És l’única via per garantir 
una societat justa, amb 
igualtat d’oportunitats 
i drets per a tothom i 
basada en les polítiques 
socials.

Tenim clar com fer-ho, 
#ObjectiuIndependèn-
cia!

ANC Sabadell  
@SBDxI

Los pequeños, líderes en 
operaciones aéreas. El 
Aeropuerto de Sabadell, 
segundo de Aena en 
junio con 4.163 ope-
raciones de aviones y 
helicópteros

AeroSabadell 
@AeroSabadell

Si es vol guanyar 
la confiança i la 
complicitat de la 
població, la por, a 
la llarga, no serà la 
millor opció 

[L’Ajuntament instal·la 
punts informatius i 
dispensadors de gel al 
carrer]
La primera cosa útil de 
veritat des de la pandè-
mia

Marta Soldevila

Pero no es un poco peli-
groso ya que para matar 
los virus tiene que tener 
mínimo un 60% de alco-
hol y con estas tempera-
turas que vamos a pasar 
y el alcohol.... no se yo si 
es buena idea....

Meritxell Gálvez

Que sea en todos los 
barrios, y que los inci-
vicos no los rompan

Mari Cañuelo Lara

[Aprovat el Pla Especial 
per fer la comissaria 
de Policia Municipal al 
Nord]
Se li ha anat la pilota. 
Més d’11 milions d’euros 
per fer què i a on? .
No necessitem més 
comissaries a Sabadell. 
Necessitem més policies 
al carrer. La voleu al 
costat de la Biblioteca 
del Nord, per què?? Si 
després no apliqueu la 
llei igual per a tots. Ells 
normalment no porten 
el cinturó quan van en 
cotxes o els nens no 
van en cadireta. Voleu 
posar-la allà per què? 
Estalvieu aquestes 
peles, multes per a tots 
per iguals i entre tots, 
podem fer una Sabadell 
millor.

Ester Blanque Garcia

Editorial

Si tens alguna cosa a dir, si vols 
que la teva veu sigui escoltada, 
envia’ns la teva opinió a
sabadell@diaridesabadell.com! 
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En línia
Vols avisar-nos d'una
notícia? Vols fer una

denúncia? Escriu-nos
al WhatsApp!

682 146 542

Facebook Tuits


